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Hoofdstuk 4 Wetgevende initiatieven van de overheid op het gebied van leefomgevinghinder  
In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van de regelgeving van leefomgevinghinder in Nederland gedurende de 

onderzoeksperiode aan de orde gesteld. Deze toelichting richt zich op de in § 2.2 aangegeven fasen van 

vergunningverlening. Aan de hand van locale voorbeelden wordt nagegaan hoe in Harlingen in de 

onderzoeksperiode met deze regelgeving werd omgegaan.  
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Figuur 18 Plaats van het hoofdstuk 4 in het schema van het onderzoek 

 

4.1 Inleiding 
Eeuwenlang bepaalde het stedelijke Gewoonterecht garantie voor ruimte en zekerheid aan de burgers. Het 

Gewoonterecht regelde het eigendomsrecht, terwijl het ook de bewoners de mogelijkheid gaf zich 

maatschappelijk te ontplooien, zoals bij uitbreiding van nijverheidsactiviteiten. Op basis van het Gewoonterecht 

moesten de burgers wel aan een lange lijst van voorwaarden voldoen. Voor veel vormen van leefomgevinghinder 

bood het Gewoonterecht ook oplossingen. De hinder moest zich dan wel beperken tot die van de buren, want het 

Gewoonterecht stond niet toe dat bij de directe buren afval werd gestort of hun oppervlaktewater werd 

verontreinigd. In de praktijk bleek het Gewoonterecht niet handhaafbaar omdat het geen voorwaarden aan de 

relatie met de bewoners van bijvoorbeeld een straat verderop stelde (Poulussen,1987). Door toename van het 

inwoneraantal kwam het vreedzaam samenleven onder het Gewoonterecht steeds meer onder druk te staan. Op 

een bepaald punt was de locale overheid echter gedwongen om in te grijpen. Aan de ene kant wilde het 

stadsbestuur, in dit geval het stadsbestuur van Gent, de groeiende nijverheid ter wille zijn, maar aan de andere 

kant moest ook de bevolking worden gerustgesteld. Het al vóór 1800 bestaande stedelijk reglement ( Poulussen, 

1987) onderscheidde drie groepen maatregelen: ten eerste vestigingsbeperkingen, ten tweede 

productiebeperkingen en ten derde afvalvoorschriften. In 1807 besloot het stadsbestuur van Gent dat het zo niet 

langer kon en verbood binnen de stadskern de vestiging van nieuwe bedrijvigheid met het ‘Besluyt bepalende 

den omvang der stad in welken het verboden is fabrieken op te regten’ (Boogaert, 1995). Hoewel het 

stadsbestuur bij ontwikkelingen aansloot, die vooral uit Frankrijk kwamen, kostte het veel moeite de locale 

ondernemers van het nut van deze nieuwe regeling te overtuigen. Zij voelden er namelijk niets voor om zich aan 

voorschriften te moeten binden waarvan ze het vermoeden hadden dat die, zoals later terecht bleek, regelmatig 

zouden worden aangescherpt. Andere gemeenten in West-Europa, ook in Nederland, volgden Gent bij 

ontwikkeling van nieuwe regelgeving op het gebied van leefomgevinghinder. De meeste gemeenten maakten 
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onvoldoende gebruik van hun bevoegdheden, misbruikten deze, waren te laks of soms ook te streng. Omdat in de 

ogen van het toenmalige centrale bestuur, op dat moment de Franse Keizer Napoleon, de aanpak op gemeentelijk 

niveau tekortschoot, werd besloten in 1810 een keizerlijk decreet uit te vaardigen. In feite was dit de eerste 

centrale regelgeving in West-Europa op het gebied van leefomgevinghinder. Dit decreet vormde voor de 19
e
 

eeuw dan ook de basis voor de regelgeving wat betreft de aanpak van leefomgevinghinder (Verbruggen, 1999).  

 

 

4.2 Totstandkoming van de regelgeving met betrekking tot de leefomgevinghinder  
In deze paragraaf wordt de ontwikkeling van de regelgeving omtrent leefomgevinghinder beschreven. Bij deze 

beschrijving zal centraal staan hoe de gemeenten met deze regelgeving omgingen. In eerste instantie wordt kort 

de rol van de overheid in dit verband geschetst.  

 

De overheid  

In Nederland was gedurende een groot deel van de 19
e
 en de 20

e
 eeuw vooral sprake van een gemengde 

economie, een markteconomie met een forse dosis overheidsbemoeienis. Particulier eigendom en economische 

vrijheid, waaronder vrijheid van ruil, vormen de grondslagen van de markteconomie. Eijgelshoven (2001) 

beweert dat deelnemers aan markteconomisch verkeer in ruil voor geld hun arbeid en hun eventuele 

productiemiddelen ter beschikking van producenten stellen om daarna het verdiende geld weer om te zetten in 

goederen en diensten. Hij stelt verder dat dit ruilsysteem een zelfregulerend vermogen heeft; dat wil zeggen dat 

in de behoefte van de burgers wordt voorzien door markten zonder dat een economisch bevoegd gezag de 

productie stuurt en plant.  

Een dergelijke markteconomie kan niet functioneren zonder tussenkomst van een overheid. Die is alleen al nodig 

voor het beschermen van eigendommen tegen diefstal en het vreedzaam oplossen van zakelijke geschillen. In het 

proces van productie en consumptie exploiteert de mens uitputbare natuurlijke hulpbronnen. Het tempo van 

aangroei is verwaarloosbaar klein in verhouding tot het menselijke gebruik. In Nederland heeft de overheid deze 

bronnen in eigendom genomen.  

De overheid is tegelijkertijd beheerder van de leefomgeving door het opleggen van regelgeving voor het gebruik. 

Als een economische activiteit voor omwonenden grote hinder kan veroorzaken, moet de exploitant over een 

vergunning beschikken. In een vergunning stelt de overheid grenzen aan de door de nijverheid veroorzaakte 

leefomgevinghinder (Eijgelshoven, 2001).  

De overheid is ook de bepalende instantie wat betreft de uitvoering van het recht. Het recht speelt bij het zoeken naar 

oplossingen van leefomgevinghinder, de problematiek waar het in dit onderzoek om gaat, een essentiële rol. Zij doet 

dit door het ontwikkelen en opstellen van beleid, het formuleren van aansluitende en doelmatige regelgeving en 

handhaving daarvan. Zij voert dit uit met juridische middelen, wetten, hieronder vallende besluiten en jurisprudentie, 

maar is zelf ook gehouden aan de rechtsregels. Dit beginsel dient om te voorkomen dat de overheid zich schuldig 

maakt aan willekeurige machtsuitoefening en zelf ook niet bij haar uitvoerende taken onderliggende regelgeving 

overtreedt. 

 

Ontstaan en ontwikkeling regelgeving  
Al in de middeleeuwen werden door de stedelijke magistraten maatregelen getroffen om overlast van sommige 

ambachten tegen te gaan. Zo staat in het oudste keurboek van Amsterdam (1413) het verbod om slachtafval, 

mest, etc, in het IJ, de Amstel en de grachten te werpen (Prins, 1993). Voor het eerst in 1810 stelde de centrale 

overheid, toen het Frans bewind, zich als doel om de hinder van economische bedrijvigheid te bestrijden. Voor 

die tijd was dit de taak van de locale overheid. Vanaf die tijd werd ook voor het eerst begonnen met het op 

systematische wijze verzamelen van gegevens van de nijverheid. Deze oudste vorm van de Hinderwet, een 

Keizerlijk decreet van 1810, werd gevolgd door het Koninklijk Besluit van 1824 van Koning Willem I. Beide 

vormen van regelgeving hadden als doel het tegengaan van hinder door bedrijven. Er werden hierbij de volgende 

drie klassen onderscheiden (Geraedts, 1988): 

1. Inrichtingen die een zo ernstige overlast veroorzaken dat ze niet in woonkernen konden worden toegelaten; 

Het decreet was vooral bedoeld voor het weren van bedrijven die activiteiten verrichten met 

brandgevaarlijke en explosieve stoffen. Bij het Keizerlijk Decreet vielen ook bedrijven die een ongezonde of 

onaangename geur verspreidden onder deze eerste klasse.  

2. Inrichtingen die wel in woonkernen kunnen worden toegelaten, mits er zekerheid bestaat dat ze geen schade 

of last voor omwonenden veroorzaken; 

Het decreet bedoelde hiermee bedrijven te weren die activiteiten verrichten met stoffen die een gevaar 

vormden voor de volksgezondheid. Het betrof hierbij een lijst van discutabele stoffen die op grond van 

toenmalige inzichten was opgesteld. Zo stond bijvoorbeeld zwaveldioxide, dat immers kan condenseren was 

de redenering, niet op de lijst vermeld, terwijl een aantal zogenaamde miasmatische stoffen (zie katern 8) 

wel op de lijst vermeld stond van brandgevaarlijke en explosieve stoffen.  
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3. Inrichtingen die zonder hinder te veroorzaken in woonkernen kunnen functioneren. 

Deze inrichtingen kregen toestemming om zich overal te vestigen, omdat zij geen bijzondere problemen 

voor de onmiddellijke omgeving opleverden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal bedrijven behorende tot de 

eerste klasse volgens het Keizerlijk 

Decreet van 1810 

Aantal bedrijven behorende tot de 

tweede klasse volgens het Keizerlijk 

Decreet van 1810 

Aantal bedrijven behorende tot de 

derde klasse volgens het Keizerlijk 

Decreet van 1810 

   

Stijfselmakerijen Loodwitfabrieken Knopenmakerijen 

Vuurwerkmakerijen Leertouwerijen  Bierbrouwers 

Darmbereiders Jeneverdestilleerderijen Lettergieterijen 

Turfmakerijen Zeemleerfabrieken Behangselfabrieken 

Zwavelzuurfabrieken Metaalgieterijen Zeepziederijen 

Varkensfokkerijen Wagensmeerfabrieken Wasmakerijen 

Sodafabrieken Loodgieterijen Vitrioolbedrijven 

Meniefabrieken Slagerijen Aluinmakerijen 

Gipsfabrieken Roetmakerijen Maken decoratieve hoorns 

Abattoirs Tabaksfabrieken Hoedenfabriek (perkament) 

 

Tabel 5  Bedrijfstakken toegedeeld in overeenstemming met Keizerlijk Decreet van 1810  
  (Geraedts, 1988) 

 

De tabel laat zien dat in het Keizerlijke Decreet geurhinder nog als onaangenaam en hinderlijk werd ervaren, 

maar dat bij geluidshinder en ook rookhinder, vermoedelijk werd gerekend op de tolerantie van direct 

omwonenden.  

Het Koninklijk Besluit bepaalde dat de vergunningen voor klasse I bedrijven door de Koning werden verleend, 

Klasse II door Gedeputeerde Staten (provincies) en Klasse III door de gemeenten. Vergunningen konden pas 

worden verleend, nadat omwonenden waren gehoord. Van bezwaren werden proces-verbaal opgemaakt. 

Beroepen werden behandeld door de naast hogere administratieve overheid, in de meeste gevallen de provincie 

(Prins, 1993).  

Het Koninklijk Besluit had twee voordelen ten opzichte van het Decreet; ten eerste werden er technische eisen 

aan bedrijven gesteld over aard en omvang en ten tweede werd het makkelijker een bezwaar tegen een 

vergunningsaanvraag in te dienen, doordat deze aan een onafhankelijke rechter kon worden voorgelegd. De 

praktijk was dat meer bedrijven dan daarvoor voor vergunningverlening bij de provincie terechtkwamen.  

 

De Fabriekswet 

Vanaf 1875 kreeg de gemeente in het kader van de Fabriekswet een grotere rol bij de vergunningverlening. In 

een beperkt aantal gevallen, bij vergunningverlening van bedrijven waarvan de locaties de gemeentegrens 

overschreden of vergunningverlening van de grotere bedrijven, bleef de provincie bevoegd gezag.  

De indeling van de drie klassen kwam te vervallen, waar een meer verfijnde indeling van 18 categorieën voor in 

de plaats kwam.  

De Fabriekswet werd in 1895, tegelijkertijd met de Veiligheidswet, omgezet in de Hinderwet. De wetsuitvoering 

veranderde door deze naamsverandering niet. Pas in 1952 werd de Hinderwet uitgebreid. Door deze uitbreiding 

werd het mogelijk om ook de diverse nieuwe industrieën en technieken te beoordelen. (ReGister Historisch 

Adviesbureau, 1998)  

De Fabriekswet kende een ingewikkelde bezwaar- en beroepsprocedure. Tegen de beslissing van het college van 

B & W konden bezwaarmakers in beroep gaan bij de Kroon. De procedure begon door het bezwaarschrift tegen 

bijvoorbeeld een vergunning naar de Koning te zenden. Het Kabinet van de Koning zond het vervolgens naar het 

betrokken Ministerie, dat de zaak bij de afdeling Geschillen van de Raad van State aanhangig maakte. Deze 

beoordeelde of het bezwaar terecht was, waarna het bevoegde gezag hiervan in kennis werd gesteld.  

 

 

 

 

In de zogenaamde Miasmatische theorie ging men er van uit dat bepaalde ziekten werden veroorzaakt door dampen die 

door vooral rottende stoffen in de lucht terechtkwamen. Het directe gevolg was dat ziektepreventie op grond van deze 

theorie zich concentreerde op de bodem. Deze moest schoon en vooral droog zijn zodat er geen dampen konden vrij-

komen. Een belangrijke verkondiger van deze theorie was Max von Pettenkofer (1818-1901). Max von Pettenkofer 

verrichtte voor het eerst systematisch onderzoek naar het verband tussen lucht, water en bodem en de gezondheid van 

mensen (Houwaart, 1991). [Katern  8]  
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Figuur 19 Plattegrondtekening (deels) bij een vergunningsaanvraag overeenkomstig de Fabriekswet 

van de heer Gijsbert Koops voor een bokkingrokerij in Harlingen in 1887 
  (Gemeentearchief van Harlingen) 

 

De Hinderwet 
Vanaf 1875 tot 1992, toen de Hinderwet overging in de Wet Milieubeheer, is er aan de procedure relatief weinig 

veranderd. De in het archief aangetroffen Hinderwetdossiers lieten dit zien. Bij een aanvraag moesten de 

volgende stukken worden aangeboden: 

1. Een nauwkeurige beschrijving van de locaties van de inrichting, de werkzaamheden die daarin zouden 

worden verricht, wat er zou worden vervaardigd of verzameld en de beweegkracht die hiervoor werd 

gebruikt; 

2. Een plattegrond op schaal van het exterieur en interieur van de inrichting; 

3. Een uittreksel uit de kadastrale legger waarop kerken, scholen en ziekenhuizen, binnen een straal van 200m 

van de inrichting gelegen, stonden opgegeven.  

(Veldman, 1991) 

 

Voor het verzoek om vergunning stelde het gemeentebestuur de eigenaars en gebruikers van de aangrenzende 

percelen schriftelijk op de hoogte. Daarnaast werden besturen van scholen, kerken en instellingen van 

gezondheidszorg gelegen binnen een straal van 200 m. ook schriftelijk op de hoogte gebracht. Door een 

advertentie in de plaatselijke courant zorgde het gemeentebestuur ervoor dat de bevolking kennis van het 

verzoek kon nemen.  

 

Men kon binnen 14 dagen na de openbare kennisgeving bezwaar tegen het verzoek aantekenen. Op basis van de 

volgende redenen konden bezwaren worden ingediend: 

• Gevaar: risico voor brand, explosie en aantasting gezondheid 

• Schade: waardevermindering onroerend goed, vermindering omzet, hogere verzekeringspremies door 

verhoogd gevarenrisico, bederf opgeslagen goederen of oogst en aantasting van de gezondheid 

• Hinder: lawaai, luchtverontreiniging door stank of stof  
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Figuur 20 Kennisgeving van een vergunningsaanvraag in de Harlinger Courant d.d. 5 september 1908 
 

Het bezwaar tegen een aanvraag kon tijdens een openbare zitting worden toegelicht waarbij alle partijen, 

aanvrager, gemeentebestuur en bezwaarmakers, aanwezig waren en waarvan een proces-verbaal werd gemaakt.  

Het college van Burgemeester en Wethouders besliste binnen een maand na de zitting op het verzoek (Veldman, 

1991).  

Met de overgang van de Fabriekswet naar de Hinderwet in 1895 werd ook de Veiligheidswet van kracht. Dit 

betekende dat de Directeur-generaal van de Arbeid ook het recht kreeg een aanvraag voor een 

Hinderwetvergunning te beoordelen. Bij deze beoordeling werd nagegaan of er zich in de betreffende inrichting 

zaken zouden voordoen waarbij arbeiders risico konden lopen. De controle op de Veiligheidswet werd 

uitgevoerd door de Rijksinspectie. Na inwerkingtreding van deze wet kwam het voor dat, omdat niet aan de eisen 

van de wet werd voldaan, Hinderwetvergunningen werden geweigerd. Adviezen en brieven van Rijksinspecties 

kunnen in veel gevallen bij de Hinderwetbescheiden in het Rijksarchief worden teruggevonden.  

 

Aanhangig gemaakt bij de Raad van State  

Als een zaak aan de Raad van State werd voorgelegd, werd de volgende procedure gevolgd:  

De Raad van State won advies in bij Gedeputeerde Staten (GS) van de betrokken provincie, die bij het 

betreffende college van Burgemeester & Wethouders hoorde, advies inwon bij de Hoofdingenieur van de 

Provinciale Waterstaat en soms bij de Inspecteur van Volksgezondheid. Na het advies van GS aan de Raad van 

State volgde een openbare zitting, waarin alle partijen hun standpunten verkondigden. De Raad van State 

verschafte een conceptadvies aan de Kroon, die dat meestal overnam (Prins, 1993).  
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Een vergunningsaanvraag in Harlingen rond 1900 

Om een indruk te krijgen hoe vergunningverlening en handhaving rond 1900 in het onderzoeksgebied in de 

praktijk plaatsvonden, wordt in onderstaand katern een vergunningverlening uit die tijd beschreven. Het gaat 

hierbij om een in 1901 ingediende vergunningsaanvraag van de firma Hertog van Esso. De firma verzocht aan 

het college van B & W van de gemeente Harlingen een Hinderwetvergunning voor oprichting van een 

huidenzouterij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de beschrijving van deze aanvraag kan het behandelingsproces worden afgeleid. Elke door het College van 

Burgemeester & Wethouders ontvangen Hinderwetaanvraag werd voor advies aan de Gemeentearchitect en de 

Gezondheidscommissie voorgelegd. Daarnaast werd de aanvraag vanaf 1896, na de totstandkoming van de 

Arbeidswet, ook voor beoordeling naar de Rijksarbeidsinspectie gezonden. Bij besluitvorming over de aanvraag 

waren deze adviezen van belang.  

 

De Wet Milieubeheer 

Vanaf circa 1965 bleek dat de Hinderwet tekortschoot. De juridische basis was niet ingericht voor de behoefte 

aan een brede en flexibele regelgeving voor het tegengaan van leefomgevinghinder. Bovendien waren toezicht 

en techniek onvoldoende geregeld. In eerste instantie werd dit opgelost door de uitvaardiging van sectorale 

milieuwetten. Deze milieuwetten beschermden de burgers niet alleen voor schade, hinder en risico, in wezen het 

doel van de Hinderwet, maar waren ook bedoeld om het biologische milieu te beschermen.  

Vanaf medio 1980 startte het proces, via de Wet Algemene Bepalingen, om milieuwetgeving op elkaar af te 

stemmen. De diverse sectorale wetten zoals de Wet Geluidhinder, de Afvalstoffenwet en de Wet Gevaarlijke 

Stoffen, werden daarmee procedureel op elkaar afgestemd. Uiteindelijk leidde dit proces tot de integratie van de 

meeste vormen van Milieuwetgeving in 1992 in de Wet Milieubeheer.  

In het kader van de Wet Milieubeheer kunnen veel instellingen als bevoegd gezag optreden. Om de directe 

leefomgeving te beschermen is er een tiental milieuwetten dat moet worden gehandhaafd.  

De belangrijkste daarvan zijn: de Wet Milieubeheer, de Wet verontreiniging oppervlaktewater, de Wet 

betreffende Luchtverontreiniging, de Wet Milieugevaarlijke stoffen en de Wet Bodembescherming  

Deze wetten gezamenlijk dragen zorg voor een milieubeleid waarin afspraken over beleidsontwikkeling, planning en 

milieukwaliteitseisen, regelgeving en vergunningverlening, handhaving en de zorg voor afvalstoffen belangrijke 

onderdelen zijn. De aan de overheid toebedeelde wettelijke overheidstaken worden uitgevoerd door meerdere 

overheidsinstellingen (het bevoegde gezag). Het betreft de volgende overheidslagen: het Rijk, de provincie, de 

gemeente, de waterschappen, het Openbaar Ministerie.  

 D.d. 11 december 1901: Hartog van Esso vroeg vergunning bij het college voor het oprichten van een huidenzouterij 

aan het Havenplein. Het bedrijf was gevestigd te Meppel. De gemeente weigerde de vergunning op grond van negatief 

advies van zowel de gezondheidscommissie als de stadsarchitect. Ook omwonenden maakten bezwaar. In het  proces- 

verbaal, opgemaakt tijdens de inspraakmogelijkheid, kwam duidelijk naar voren dat ze overlast van het bedrijf 

verwachtten door leefomgevinghinder te weten stank, ongedierte, toename verkeer, waardevermindering perceel en 

dat specifiek overlast werd verwacht  voor het pal achter het bewuste pand gelegen weeshuis De bezwaarmakers 

waren Kroon een caféhouder, Faber de buurman en twee personen van het bestuur van het weeshuis. De voorzitter 

van het bestuur Dhr. Kleffens was toevalligerwijs ook voorzitter van de Gezondheidscommissie; helemaal 

onbevooroordeeld was deze daarom niet. De aanvrager probeerde nog met enige toezeggingen de klagers over te 

halen tot acceptatie van de gewenste vergunning. Het betrof onder andere het volgende: de vergunning zou slechts 

tijdelijke opslag betreffen, gezouten huiden zouden niet stinken en ter tegemoetkoming aan mogelijke problemen met 

het weeshuis was de aanvrager bereid aanpassingen in het bedrijfsproces aan te brengen.  

Hartog van Esso legde uiteindelijk de weigering van de gemeente aan de Raad van State voor. Deze onderschreef de 

tegenargumenten van de bezwaarmakers en het college van B&W en nam de weigering van de gemeente over.  

Hartog van Esso vond voor de gewenste bedrijfsactiviteiten een andere locatie, aan de Droogstraat 15 te Harlingen. 

In 1909 vroeg de fa. Hartog van Esso ook voor deze locatie een vergunning aan voor het uitoefenen van een zouterij 

en bewaarplaats van schapenvellen. Aanvankelijk weigerde de gemeente ook deze vergunning. De Raad van State 

stelde de gemeente echter in het ongelijk. De firma Hartog Esso kreeg hiermee het recht om op het perceel 

Droogstraat 15, onder randvoorwaarden, een huidenzouterij te vestigen. De Gebr. Van der Meer, timmerbedrijf vroeg 

uit naam van Hartog van Esso een bouwvergunning aan om het perceel aan de Droogstraat 15 te verbouwen tot 

huidenzouterij. Ook tegen deze aanvraag werd door omwonenden bezwaar aangetekend. Aan het bedrijf werd 

desondanks in 1910 de gewenste vergunning verleend.  

Wat betreft mogelijk toezicht op de in de vergunning gestelde randvoorwaarden kon uit de stukken geen informatie 

worden verkregen. Verondersteld werd dat de huidenzouterij het voorspel voor leerlooierijactviteiten vormde. Dit is 

thans niet met zekerheid te zeggen. Voor zover bekend zijn ook vanaf dat moment geen bezwaren meer tegen het 

bedrijf ingediend. Ook werden er geen bouwvergunningen meer aangevraagd. Wanneer het bedrijf met haar 

activiteiten stopte is niet duidelijk. Waarschijnlijk had de sluitingsdatum te maken met het exportverbod van 

vleesproducten van de Britse overheid in 1926. [Katern 9] 
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Behalve regelgeving voor de directe leefomgeving is er ook regelgeving ontwikkeld voor het efficiënt indelen van de 

ruimte; de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Verder is regelgeving ontwikkeld voor bescherming van 

volksgezondheid en arbeidshygiëne.  

 

Naam vergunning Jaar uitvaardiging Type vergunning Bevoegd gezag Beroepsmogelijkheid 

Gewoonte Recht Vanaf middeleeuwen Gericht op individu Gemeente Via Rechterlijke macht 

Locale regelgeving  Vanaf circa 1650 Bescherming buren Gemeente Via gemeente 

Keizerlijk Decreet Vanaf 1810 Bescherming buren Rijk Via gemeente 

Koninklijk Besluit Vanaf 1824 Bescherming buren Gemeente Via eerst hogere overheid 

Fabriekswet Vanaf 1875 Bescherming buren Gemeente Via Kroonberoep 

Hinderwet Vanaf 1895 Bescherming buren Gemeente Via Raad van State  

Sectorale  

Milieuwetten 

Vanaf 1970 Bescherming  

Milieucompartiment  

Divers Divers doch meestal met 

behulp van Kroonberoep  

Wet Milieubeheer Vanaf 1994 Bescherming omgeving Gemeente Via Raad van State 

 

Tabel 6   Globaal schema ontwikkeling regelgeving leefomgevinghinder  
 

 

Basisbeginselen huidige regelgeving met betrekking tot leefomgevinghinder 

Milieuregelgeving anno 2000 

Ook thans zijn er bedrijven die een vergunning aanvragen om een bepaalde activiteit op een specifieke locatie uit 

te mogen voeren. Het bevoegde gezag moet bij een vergunningsaanvraag beoordelen of de wetgeving en het 

beleid wel is toegerust of de milieuvergunning en of de aanvraag niet in strijd is met de beginselen van het  

milieubeleid. Anno 2000 zijn de belangrijkste beginselen die hierbij worden gebruikt:  

ALARA, voorzorg-, preventie-, standstill-, handhavings- en actualiseringbeginsel. Over deze beginselen kan het 

volgende worden opgemerkt (Rolsma, 2002): 

• ALARA; as low as reasonably achievable 

ALARA vormt het belangrijkste beginsel. Dit beginsel is vastgelegd in artikel 8, 11 lid 3 Wet Milieubeheer. 

Hierin is beschreven dat aan een vergunning voorschriften moeten worden verbonden die de grootst mogelijke 

bescherming bieden tegen milieunadelige gevolgen, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd. Dit wordt 

ook wel ‘the best technical means’ genoemd 

• Voorzorgbeginsel 

Met voorzorgbeginsel wordt bedoeld dat de voorgenomen activiteit niet mag worden uitgevoerd, omdat er geen 

duidelijkheid over de mogelijke leefomgevingschade bestaat. Het berust daarmee op het vermijden van het risico 

dat een bepaald effect optreedt. 

• Preventieregeling  

Hiermee wordt mogelijke leefomgevinghinder voorkomen, door deze niet te laten ontstaan. Vanuit economisch 

oogpunt heeft dit principe tot doel te voorkomen dat achteraf kosten worden gemaakt voor sanering en het 

voorkomen van schadevergoeding ten gevolge van mogelijke verontreiniging. 

• Standstill-beginsel 

Aan de hand van kwaliteitseisen, bijvoorbeeld met behulp van grenswaarden, kan het bevoegde gezag de 

daadwerkelijke kwaliteit van de leefomgeving bepalen. Als de leefomgevingkwaliteit slechter is dan de door de 

overheid gestelde eis, kan deze eis worden gebruikt als leidraad bij de inzet van andere instrumenten, zoals 

voorwaarden die in de vergunning zijn gesteld. 

• Handhavingsbeginsel 

Handhaving wordt omschreven als: ‘het door de controle en het toepassen van administratiefrechtelijke, 

strafrechterlijke of privaatrechterlijke middelen bereiken dat de algemeen geldende en individueel geldende 

rechtsregels en voorschriften worden nageleefd’. 

• Actualiseringbeginsel 

Het toetsingsrecht van het bevoegde gezag om eenmaal verleende vergunningen op hun toereikendheid te 

toetsen. Hierbij wordt gedacht aan een termijn van in de orde van grootte van vijf jaar. Dan wordt onder ander 

nagegaan of de vergunning nog steeds voldoet aan de hierboven gestelde beginselen, illegaal is uitgebreid zonder 

melding en of de inrichting niet geheel of gedeeltelijk is verwoest. Afhankelijk van de wens van de ondernemer 

kan dit leiden tot een nieuwe vergunningsaanvraag  
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Het bezwaar of beroep tegen een vergunning 

Juridisch gezien was bezwaar maken door de eeuwen heen altijd al mogelijk. Meestal was de wijze van bezwaar 

maken in de betreffende wet opgenomen. Vanaf 1994 werd de mogelijkheid tot bezwaar maken gestandaardi-

seerd door opname in de Algemene wet bestuursrecht. In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen weergegeven 

waarmee bij het indienen van een bezwaar rekening moet worden gehouden.  

Een burger is afhankelijk van de beslissingen die door de overheid wordt genomen. Daarom is er een stelsel van 

rechtsbescherming ontworpen waarin de burger kan opkomen tegen een beschikking die in zijn ogen om welke reden 

dan ook niet juist is. Dit is ook van toepassing op de regelgeving van leefomgevinghinder. Degene die als 

belanghebbende het niet eens is met een beschikking, doorloopt de volgende rechtsgang (Verheugt, 2001): 

• Tegen de betreffende beschikking bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat de beschikking heeft afgegeven; 

• Indien het bestuursorgaan het bezwaar afwijst, kan de bezwaarmaker een beroep instellen bij de rechtbank of 

een andere instantie die daartoe per wet is aangewezen; 

• Indien gewenst kan tegen deze uitspraak hoger beroep worden aangetekend bij de Afdeling Bestuursrecht van de 

Raad van State of thans bij de Centrale Raad van Beroep of bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. 

 

Een voorbeeld van een geval in Harlingen rond 1925 waarbij het indienen van bezwaren effect had  

Om een indruk te verkrijgen hoe in Harlingen met het indienen van bezwaren werd omgegaan, wordt in 

onderstaand katern een voorbeeld aangedragen. Het betreft de textielververij De Boer aan de Zoutsloot 54, die 

overschakelde naar een was- en strijkinrichting en door deze opschaling met bezwaren van omwonenden werd 

geconfronteerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit voorbeeld werd de ondernemer in toenemende mate met bezwaren geconfronteerd. De situatie was er wel naar, 

het betrof een kleinschalige onderneming die rumoerige activiteiten midden tussen de bebouwing uitvoerde. Dat men 

zich nog niet erg druk maakte over leefomgevinghinder wordt duidelijk door de moeite die de gemeente zich moest 

getroosten om de ondernemer zover te krijgen dat deze een riolering aan wilde leggen. Uiteindelijk besloot de 

aannemer, omdat de betreffende locatie geen of te beperkte ruimte bood ontstane problemen op te lossen, naar een 

andere bedrijfslocatie om te zien. De rol die de gemeente in dit verband speelde kan tussen de regels door, hoewel de 

expliciete stukken in het dossier ontbreken, goed worden afgeleid. Vooral de bemiddelende rol van de gemeente 

richting ondernemer komt naar voren. Van handhaving in de zin van toezicht anno 2000 was geen sprake. Er werd 

hem alle tijd gegund om zaken aan te passen. Toen de problemen op de locatie geleidelijk aan te groot dreigden te 

worden, heeft de gemeente zeker een rol in de verplaatsing van het bedrijf gespeeld.  

 

Het bezwaarschrift 
Het recht om tegen een beschikking, een pas verleende vergunning is juridisch gezien een beschikking, bezwaar 

in te dienen, ligt vastgelegd in de bezwaarprocedure van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) hoofdstukken 6 

en 7. De bezwaarprocedure is te beschouwen als een drempel die er voor zorgt dat niet elk bezwaar aan een 

rechter wordt voorgelegd. De meeste ingediende bezwaren worden dan ook afgedaan door het eerst 

verantwoordelijk bestuursorgaan, wat meestal de gemeente is. Het indienen van een bezwaar gebeurt door een 

bezwaarschrift. Een bezwaarschrift dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen: 

• Binnen zes weken na afgifte van de beschikking te zijn ingediend 

• Het betreffende bestuursorgaan moet de ontvangst ervan schriftelijk bevestigen  

• Het dient de naam en het adres van de indiener te bevatten  

In 1908 kreeg J.H.de Boer vergunning voor het oprichten van een stoffenververij aan de Zoutsloot 54. Het betrof een 

ruimte achter de woning waarin een aantal grote kookpotten waren geplaatst. In 1916 vroeg De Boer vergunning om 

zijn bedrijfsactiviteiten uit te mogen breiden met wassen en strijken, waarvoor hij in 1921 vergunning kreeg. Ten 

behoeve van het aandrijven van de machines voor was- en strijkactiviteiten was ook een 3 PK elektromotor geplaatst. 

In de inpandige bedrijfsruimte stonden op dat moment twee wasketels en een centrifuge opgesteld. Het strijken 

gebeurde met zogenaamde gasbouten. Tegen de vergunning waren tot dan toe nog geen bezwaren ingediend. Vanaf 

1922 dienden omwonenden echter bezwaar in over stankhinder. Het bleek dat, omdat de vloer niet waterdicht was, 

bedrijfswater, vervuild met verfstoffen en zeeprestanten ter plaatse, in de bodem belandde. Omdat dit afvalwater niet 

goed kon wegstromen, er was geen deugdelijke waterafvoer, gaf het aanleiding tot stankhinder.  

In 1923 vroeg de heer K. Koster, die het bedrijf had overgenomen, vergunning aan voor het plaatsen van een kolen- 

gestookte stoommachine. Omwonenden dienden bezwaren bij de gemeente tegen deze vergunningsaanvraag in. De 

omwonenden waren bang dat behalve de nog steeds aanwezige stankhinder het bedrijf voor meer overlast zou zorgen. 

Blijkbaar heeft het bedrijf toch vergunning gekregen, hoewel deze niet in het dossier aanwezig was, want de bezwaren 

tegen het bedrijfje bleven aanhouden. Behalve tegen stankhinder gaf roetuitstoot en roetneerslag aanleiding tot 

bezwaren. Voor de gemeente was dit de reden om het bedrijf te verplichten een riolering naar de Zoutsloot aan te 

leggen. De nieuwe eigenaar besloot echter om in 1929 te verhuizen naar de Midlumerlaan 11. Op deze locatie 

vestigde hij een ruim opgezette stoomwasserij buiten de toenmalige bebouwing. [Katern 10] 
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• Aangegeven moet worden tegen welke beschikking bezwaar wordt aangetekend en de reden waarom bezwaar 

wordt aangetekend  

     

Behalve het indienen van een bezwaarschrift is ook de behandeling ervan aan eisen, in overeenstemming met de 

Algemene Wet Bestuursrecht, verbonden. Zo dient het bestuursorgaan het al genomen besluit te heroverwegen, 

moeten alle belanghebbenden worden gehoord, en moet de beslissing, deugdelijk gemotiveerd, uiterlijk binnen zes 

weken na indienen van het bezwaarschrift worden genomen (Verheugt, 2001).  

 

 

4.3 Waren de Hinderwet en haar juridische voorlopers wel ‘milieuwetten’? 
Wat betreft deze vraag biedt de literatuur geen eensluidende mening. Lintsen stelt (1987) dat de Hinderwet alleen 

diende om de directe omgeving rondom inrichtingen te vrijwaren van gevaar, schade of hinder. Aalders beweert 

(1984) dat de Hinderwet niet in alle situaties gevaar, schade en hinder kon voorkomen. Ook bleek uit een evaluatie 

van de Hinderwet in 1980 dat deze wet al tientallen jaren tekortschoot. De volgende redenen werden hiervoor 

aangevoerd:  

• de helft van de inrichtingen had geen vergunning;  

• de gemeente, aangewezen als bevoegd gezag, was niet uitgerust om de relatief ingewikkelde voorschriften van 

de Hinderwet doelmatig uit te voeren.  

 

In feite was handhaving door gemeenten in de woorden van Aalders (1984) een wassen neus. Volgens hem was 

toezicht op de bedrijvigheid vooral bij kleinere gemeenten meestal een zaak van willekeur zowel richting bedrijven 

als richting bezwaarmakers. Blijkbaar was dit ook de mening van het Rijk, want vanaf 1965 kwamen geleidelijk aan 

de sectorale milieuwetten, zoals de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater, tot stand.  

Alles overziende kan op bovenvermelde vraag of de Hinderwet een milieuwet was het volgende worden opgemerkt: 

in Nederland verschafte de Hinderwet vanaf 1875 een nationale richtlijn voor de locale leefomgeving. Door de 

sterke stijging van productie en consumptie in de 20
e
 eeuw, vanaf de Tweede Wereldoorlog vervijfvoudigde het 

nationale inkomen, heeft de schaal van de leefomgevinghinder zich uitgebreid van lokaal naar regionaal, 

nationaal en zelfs internationaal (Eijgelshoven, 2001).  

In reactie daarop moest vanaf 1970 de regelgeving betreffende leefomgevinghinder worden aangescherpt.  

 

 

4.4 Overige regelgeving betreffende de leefomgeving 
Het aspect kwaliteit van leven kan op verschillende manieren worden gedefinieerd en gebruikt. Kwaliteit zou in 

dit verband kunnen worden omschreven als de feitelijke materiële en immateriële uitrusting van het leven en de 

beleving daarvan. Aan deze kwaliteit dragen meerdere aspecten bij. Op individueel niveau speelt de kwaliteit 

van gezondheid, familieleven, vriendschappen en werk een belangrijke rol, evenals de kwaliteit van de 

dagelijkse omgeving. Op een wat abstracter niveau gaat het om bestaans- en rechtszekerheid en een redelijke 

verdeling van lusten en lasten in de samenleving.  

De beleving van de leefomgeving wordt behalve door welvaart bepaald door welzijn; waarvan de 

gezondheidstoestand, de leefomgevingkwaliteit en de leefbaarheid de belangrijkste aspecten van zijn (zie ook 

hoofdstuk 5). In termen van wetgeving is regelgeving over de gezondheidszorg voor het individu net zo van 

belang, zo niet belangrijker, als die van de leefomgevinghinder.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Behalve gezondheid en welzijn op individueel niveau, deden zich op maatschappelijk niveau, gedurende de 

onderzoeksperiode ook grote ontwikkelingen voor. Hieronder wordt een beknopte toelichting van de 

totstandkoming van regelgeving, die zich, gelet op de raakvlakken met het onderzoek, beperkt tot de 

gezondheidszorg en de arbeidssituatie.  

 

 

 

In 1870 (het begin van de onderzoeksperiode) resulteerde de gezondheidszorg onder het armwezen “De ondersteuning der 

armen wordt, behoudens de verdere bepalingen dezer afdeling, overgelaten aan de kerkelijke en bijzondere instellingen van 

weldadigheid” zo stond het in de Grondwet van 1848 artikel 20. De kosten die in 1859 werden gemaakt voor gezamenlijk, de 

volksgezondheid, onderwijs, landbouw, handel, nijverheid, kunsten en wetenschap, kerken en armenzorg, beperkten zich tot 

8% van de landsbegroting ter grootte van fl.77.4 miljoen (Smissaert, 1910). Een goede gezondheid wordt door de 

Nederlanders gewaardeerd als’het belangrijkste in het leven’. In de periode 1966-1991 is het percentage mensen dat deze 

mening onderschrijft gestegen van 35 naar 60% (RIVM,1993). In 1992 werd 9.8% van het Bruto Nationaal Product, fl. 54.7 

miljard, aan de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening samen uitgegeven. [Katern 11] 
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Beknopte ontwikkeling van voor dit onderzoek relevante sociale wetgeving 

Tijdens het centrale Franse bewind 1795-1815 werd het mogelijk centraal landelijke regels voor de 

gezondheidszorg en aanverwante onderwerpen te ontwikkelen. De eerste geneeskundige staatsregeling in dit 

verband was de regeling van 1804 ‘Verordeningen omtrent geneeskundig onderzoek en Toevoorzigt binnen de 

Bataafsche Republiek’. De onderwerpen die deze regelgeving beschreef, waren strikt van toepassing op medisch 

gebied en niet bedoeld voor het voorkomen van leefomgevinghinder. De Wet van 1818 ‘Houdende bepalingen 

omtrent de uitoefening der onderscheidende delen van de geneeskunde’ kende een wat bredere werkingssfeer. 

De voorgeschreven provinciale en plaatselijke gezondheidscommissies moesten voor de hun toegewezen 

gebieden zorg- dragen voor alles wat met de gezondheid in de meest brede zin te maken had. Van hun 

werkzaamheden in dit verband moesten deze commissies aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken verslag 

uitbrengen.  

De Gemeentewet van 1851 beschreef in artikel 197 dat de zorg voor de gezondheid bij uitstek een taak voor de 

gemeentebesturen was. Deze taak werd bij de locale gezondheidscommissies neergelegd. Tot de totstandkoming 

van het staatstoezicht in de Gezondheidswet III (1919) konden klachten in dit verband bij de plaatselijke 

commissies worden ingediend. De gegevens van deze gezondheidscommissies liggen in de gemeentearchieven 

opgeslagen (van Zon, 1988). 

In het begin van de 20
e
 eeuw werden de wetten in het kader van de arbeidssituatie uitgebreid. Tot 1914 kreeg de 

Arbeidsinspectie nog aanvullend toezicht over onder andere de: 

• Fosforwet 1901: wettelijk verbod op het maken van lucifers met wit fosfor, 

• Caissonwet 1905: regelgeving met betrekking tot veiligheid en gezondheid van arbeiders bij het werk in 

caissons onder hogere dan atmosferische druk, 

• Steenhouwerswet 1911: bevattende veiligheids- en werkvoorschriften in dit verband, 

• Herziening van Arbeidswet 1911, waarin onder andere aanscherping werktijdenbesluit, meldingsplicht 

beroepsziekten, nieuwe regeling voor overwerk.  

 

Het toezicht op de eerste Gezondheidswet van 1865 lag bij de gezondheidsinspectie. De inspecteurs moesten 

toezien op de naleving van de wetten op het gebied van de volksgezondheid. In de periode na de eerste 

wereldoorlog 1918-1934 pakte de Rijksoverheid de sociale en gezondheidsproblemen actief op. In het bijzonder 

werd hard gewerkt aan verbreding van het staatstoezicht op diverse beleidsvelden. Er kwamen drie 

geneeskundige inspecties voor medische aangelegenheden, die later samensmolten tot een hoofdinspectie. Deze 

hoofdinspectie hield toezicht op het voorkomen van besmettelijke ziekten, de hygiëne van moeder en kind en de 

tuberculose bestrijding, die waren verankerd in de Gezondheidswet III (1919). Verder kwam in deze fase het 

staatstoezicht op de volgende wetten van de grond; de Warenwet (1919), de Veekeuringswet (1919), de Veewet 

II(1922) en de Drankwet (1931).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De wetgeving droeg er gezamenlijk met de gevormde inspecties zorg voor dat keuring van levensmiddelen zich over  

het hele land uitstrekte. Het staatstoezicht op de gezondheid, dat werd bevestigd in de Gezondheidswet IV (1956), 

bleef ook na de Tweede Wereldoorlog gehandhaafd (Querido, 1965)  

Onder invloed van de maatschappelijke discussie van de jaren zestig, waarbij onderdelen van de maatschappij aan 

een kritische beschouwing werden onderworpen, ontstond de milieubeweging. De milieubeweging was van mening 

dat economische groei niet ten koste van de natuurlijke omgeving moest plaatsvinden. Deze visie had tot gevolg dat  

een aantal wetten werd aangenomen, die als doel had om allerlei vormen van verontreiniging van het milieu tegen te 

gaan. Een en ander resulteerde in sectorale wetgeving die bij het begin van deze paragraaf al is weergegeven. De 

archieven van deze dienst zijn opgeslagen in het Rijksarchief. In de archiveringssituatie is tot nu toe geen 

verandering opgetreden (Querido, 1965). 

 
 

4.5  Daadwerkelijke overheidsbemoeienis op grond van de regelgeving  
Behalve dat de overheid zorgdraagt voor de vergunningverlening, moet zij ook nagaan of de ondernemer 

overeenkomstig de aan de vergunning verbonden voorschriften handelt. De overheid als bevoegd gezag moet op 

grond van de regeling daarop toezien. Het is de bedoeling dat in deze paragraaf aan de hand van locale 

In ‘een eeuw staatstoezicht op de volksgezondheid 1865-1965’ wordt in de ontwikkeling van de sociale wetgeving een aantal 

fasen onderscheiden. In eerste instantie, tijdens de liberale fase, concentreerden de wetten die tot stand kwamen zich op het 

gezondheidsvlak o.a. de Gezondheidswet I (1865), de Wet uitoefening geneeskunde (1865), de Begrafeniswet (1869) en 

Besmettelijke Ziektewet. Na 1870, de radicale fase, lag de nadruk meer op de sociale wetgeving. Dit betrof, de Wet op de 

Kinderarbeid (1874), de Arbeidswet (1890) en de Veiligheidswet (1895). In de periode na de eerste wereldoorlog 1918-1934, 

door Querido de sociale fase genoemd, pakte de overheid de sociale en gezondheidsproblemen actief op. In het bijzonder 

werd in deze periode (het interbellum) hard gewerkt aan verbreding van staatstoezicht op veel gebieden (Querido, 1965). 
[Katern 12] 
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voorbeelden een indruk wordt verkregen hoe handhaving van regelgeving op het gebied van leefomgeving 

plaatsvond. Hierbij wordt in eerste instantie naar de thans geldende juridische mogelijkheden gekeken.  

Handhaving algemeen  

De inspanningen van de overheid die zijn gericht op het bevorderen van norm-conform gedrag, noemen we 

‘handhaving’. Naleving van regelgeving op het gebied van leefomgevingsrecht is niet vanzelfsprekend. Er zijn 

twee soorten afwegingen waarom burgers en bedrijven anders handelen (Smits, 2000): 

• Kosten en baten;  

Wat kost het gevraagde gedrag mij en wat levert het mij op? 

• Normatief;  

Hoe sta ik tegenover het gevraagde gedrag en degene die dit uitdraagt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de volgende rechtsgebieden dienen zich mogelijkheden aan tot het opleggen van sancties en waarmee 

desgewenst handhavend kan worden opgetreden (Rolsma, 2002): 

1 Bestuursrechtelijk; 

2 Strafrechtelijk; 

3 Privaatrechtelijk. 

Schema met betrekking tot mogelijkheden tot opleggen van sancties van overheidsorganen 

Bestuursrechterlijk  

(door bevoegd gezag) 

Strafrechterlijk 

(door rechter) 

Privaatrechterlijk 

(door rechter) 

Bestuursdwang  Vrijheidsstraf Vordering schadevergoeding  

Dwangsombevoegdheid Geldboete Verbod op verrichting van bepaalde 

handelingen 

Intrekking vergunning Bevel tot voorlopige maatregelen  Bevel om bepaalde handelingen uit te voeren 

 Transactie (onder andere schikking met 

officier van justitie) 

 

 Sepot (afzien van vervolging)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handhaving van locale leefomgevinghinder tijdens de onderzoeksperiode1870-2000 
Hoewel de overwegend kleinschalige nijverheid in Nederland in de periode van vóór 1870 geen 

leefomgevinghinder veroorzaakte zoals in grote industriesteden in Engeland als Manchester of Birmingham 

voorkwamen, werden ook hier maatregelen genomen om de door de bedrijvigheid veroorzaakte hinder, die in 

verhouding tot thans niet toelaatbaar zou zijn, binnen de perken te houden. Hoewel vanaf 1824 het, op basis van 

het Koninklijk Besluit, juridisch mogelijk was in te grijpen, kwam het er in de praktijk meestal niet van. Uit de 

nationale politieke discussie die rond 1870 bij de totstandkoming van de Fabriekswet woedde, kwam naar voren 

dat de regelgeving meer een preventief dan een repressief karakter bezat. Dit bleek onder andere uit het afwijzen 

van het idee voor de oprichting van een ‘Hinderwetpolitie’ in 1875.  

 

 

 

 

 

Gedogen 

Bestuursrechterlijke handhavingsbevoegdheden in het milieurecht hebben een zogenaamd discretionair karakter. Dat wil 

zeggen dat de wet niet voorschrijft dat het bestuur verplicht is om op te treden en dat de wet ook de mogelijkheid heeft 

om sommige situaties te ‘gedogen’. Gedogen kan worden overwogen in gevallen van: 

• Overmachtssituaties; het handhaven van wettelijke regels heeft ongewenste consequenties uit oogpunt van 

milieubeheer; 

• Overgangssituaties; situaties, waarin uiteindelijk door aanpassing van de normstelling, door aanpassing van de 

activiteiten of door beide een legale situatie kan worden gecreëerd. [Katern 14] 

 

De bovenvermelde afwegingen kunnen zowel positief als negatief voor de leefomgeving uitpakken. Afwegingen 

kunnen ‘vertaald’ worden op individueel, sociaal en politiek-maatschappelijk niveau.  

Als niet-naleving vooral voortkomt uit een afweging van kosten en baten, kan de overheid door aanpassing van de 

beschikbare beleidsinstrumenten de uitkomst van die afweging veranderen.  

Als niet-naleving vooral voortkomt uit normatieve overwegingen, dan kan de overheid, door bijvoorbeeld 

voorlichting of meedenken, normatieve afwegingen beïnvloeden (Smits, 2000). [Katern 13] 

 

Bij bezwaren ingediend tijdens het functioneren van het Teerdestillatiebedrijf Perseverantia in Harlingen in 1899 werd 

door de bezwaarmakers aan de Minister van Arbeid gevraagd om een bemiddelende rol te spelen. Hoewel het bedrijf 

door haar uitstoot van teerhoudende dampen een voortdurende bron van hinder voor de direct omwonenden vormde, 

greep de locale overheid echter niet in hoewel er juridische mogelijkheden genoeg waren. [Katern 15] 
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De gemeenten waren geen voorstanders van een vorm van ‘Hinderwetpolitie’ omdat ze bij de totstandkoming 

van een dergelijk controlerende instantie bang waren voor grotere invloed van de Rijksoverheid. Wel konden ze 

zich vinden in grotere betrokkenheid van de Arbeidsinspecties, op grond van deskundigheid een adviserende rol 

met betrekking tot de aan vergunning te verbinden voorwaarden, bij de uitvoering van de Hinderwet. In 1896 

werd de adviserende rol uitgebreid met aspecten als veiligheid op grond van de Veiligheidswet van dat jaar 

(Aalders, 1984). Een belangrijke rol bij het gemeentelijke vergunningen- een handhavingsbeleid van die tijd was 

toebedeeld aan de Gemeentelijke Gezondheidscommissies. Bij zowel vergunningverlening als handhaving van 

de locale nijverheid vroeg het college van B & W deze commissie om advies bij besluitvorming hieromtrent. Dit 

was mede te danken aan de door artsen rond 1870 vormgegeven invloedrijke hygiënische beweging (Houwaart, 

1991). 

  

 

 

          

 

In Nederland verschafte de Hinderwet van 1875 een nationale richtlijn voor de locale leefomgeving. Hoewel 

men in 1870 al sprak over ‘vervuiling van bodem, water en lucht’, ging in de praktijk de grootste aandacht uit 

naar vervuiling van lucht en water. Qua mogelijk risico van de bodem werd vooral gekeken naar, op grond van 

de Miasmatische benadering, organische afvalstoffen en niet naar anorganische stoffen als lood of kwik, die 

zoals later zou blijken een veel groter risico vormen (Homburg, 1993).  

Er werd blijkbaar alleen actie ondernomen als er bezwaar werd gemaakt. Dit wordt ook beaamd door Aalders 

(1984), die zelfs stelt dat de Hinderwet zelden of nooit conform de voorschriften werd uitgevoerd en dat op de 

handhaving zelden werd toegezien hoewel in principe strenge maatregelen zouden kunnen worden genomen. Hij 

stelt het scherp door op te merken dat de op het oog strenge regeling van de handhaving hierdoor slechts als een 

fopspeen functioneerde. Deze situatie bleef min of meer tot 1970 gehandhaafd, toen onder invloed van het 

toenemende milieubesef, de sectorale regelgeving voor leefomgevinghinder tot stand kwam.  

Door de sterke stijging van productie en consumptie in de 20
e
 eeuw, vanaf de Tweede Wereldoorlog 

vervijfvoudigde het nationale inkomen, breidde de schaal van de leefomgevinghinder zich uit van lokaal naar 

regionaal, nationaal en zelfs internationaal (Eijgelshoven, 2001). In reactie daarop werd vanaf 1970 de 

regelgeving met betrekking tot leefomgevinghinder aangescherpt met al genoemde sectorale milieuwetten. De 

Hinderwet met haar minder effectieve vergunningverlening, inspraak- en beroepsstelsel en handhaving was voor 

deze nieuwe schaal niet toegerust. 

 

Ontwikkelingen van de handhaving na totstandkoming milieuwetten  
Uit de praktijk bleek dat handhaving van de sectorale milieuwetten, na de totstandkoming er van vanaf 1970, 

steeds als de zwakste schakel in de reguleringsketen werd beschouwd. Verklaringen die hiervoor werden 

aangedragen waren: gebrek aan middelen, onvoldoende kennis, gebreken in wettelijk instrumentarium, langs 

elkaar heen werkende instanties (Smits, 2000). 

Diverse inspanningen werden gedaan om de handhaving te verbeteren, zoals: 

• uitbreiding van handhavingsinspanningen, dat wil zeggen meer controles; 

• ontwerpen van een duidelijke structuur voor handhavingsactiviteiten; 

• creëren van samenhang tussen verschillende activiteiten zoals onder andere de landelijke 

coördinatiecommissie milieuwetshandhaving (LCCM). 

 

Vanaf midden jaren ’90 ontstond door de toenemende aandacht voor handhavingsaspecten een professionalise-

ring van de handhaving van milieuwetten. Dit was vooral het gevolg van de ervaring die werd opgedaan met 

milieuhandhaving en milieudelicten. Ook de totstandkoming van de Wet Milieubeheer werkte door haar proce-

durele transparantie bevorderend voor een betere afstemming. Daarnaast werden diverse handhavingstrategieën 

verbeterd. De laatste jaren ontwikkelde zich een systematiek waarbij de handhaving als ware op ‘afstand’ werd 

gezet. Bedrijven werden zelf verantwoordelijk voor voldoen aan normen door middel van vergunningen op 

hoofdlijnen, bedrijfsinterne milieuzorg en certificering (Rolsma, 2002) 

 

Een geval met betrekking tot handhaving in Harlingen rond 1985  

Om een indruk te verkrijgen hoe in Harlingen rond 1985 met handhaving werd omgegaan, wordt in onderstaand 

katern een voorbeeld aangedragen. Het gaat hierbij om de Betonwarenfabriek Haitsma die aan de Kanaalweg 14 

te Harlingen was gevestigd (zie voor afbeelding Haitsma rond 1960 figuur 21). 

Het toezicht en handhaving van overheidswege werd vooral in de tachtiger jaren verder geïntensiveerd. Vooral 

nadat de provincie als bevoegd gezag werd aangewezen voor de grotere bedrijven, werden veel bedrijven meer 

Op grond van de 1e Gezondheidswet van 1865 werd in Harlingen d.d. 19 april 1870 een Gemeentelijke 

Gezondheidscommissie opgericht. Deze gezondheidscommissie kreeg als taak van het college van Burgemeester en 

Wethouders haar te adviseren bij haar taken aangaande gezondheid en vergunningverlening. [Katern 16] 
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dan daarvoor met regelmatige controles geconfronteerd. Hierdoor ontstonden bij meerdere bedrijven gevoelens 

van frustratie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De reden hiervoor was dat bedrijven nu echt aan de randvoorwaarden van de vergunning moesten voldoen, die 

voor die tijd door het beperkte toezicht van de gemeenten als min of meer papieren randvoorwaarden werden 

beschouwd. Deze verandering was waarschijnlijk één van de redenen dat Haitsma zijn bedrijf in Harlingen 

verkocht. Een ander voorbeeld hiervan is de Scheepswerf Harlingen, die in 1992 werd verplicht een dwangsom 

te betalen, omdat na meerdere controles steeds dezelfde tekortkomingen werden geconstateerd. Waarschijnlijk 

was de harde aanpak de reden waarom toch bedrijven meewerkten. Als ze niet meewerkten werd dit met behulp 

van dwangsommen afgedwongen.  

 

Wijze van handhaving 

Handhavinginstanties en bestuursorganen blijken niet allemaal dezelfde werkwijze te hanteren. Deze verschillen 

ontstaan door onder andere de volgende aspecten: 

• uitgangspositie van de controle; gericht op bij wijze van spreken ‘alle appels’ of op alleen de ‘ rotte 

appels’; 

• sommige reactief, andere pro-actief; 

• soms alleen papieren controles, soms fysieke controles; 

• opstelling: soms afstandelijk, soms coöperatief; 

• sommigen gaan snel over tot wettelijke sancties, anderen gebruiken de wet als laatste redmiddel. 

 

Ook wat betreft handhavingstijl: de manier van optreden van handhavingsinstanties en hun ambtenaren, kunnen 

meerdere stijlen worden onderscheiden (Smits, 2000), zoals: 

• overredingsstijl; 
Adviserend; door onderhandeling en een flexibele houding moet het bedrijf zelf tot inzicht komen dat 

naleving nastrevenswaardig is. (toekomstgericht) 

• sanctionerende stijl.  

Gericht op effectuering van de wet. Bestraffing om regels na te laten leven. (gericht op verleden, ‘kijkt 

terug’.) 

 

Verder bleek de handhavingsstijl sterk onder invloed van omgeving of ‘context’ van de handhaver. Aspecten als 

organisatie, uitvoeringsveld, juridisch kader en politieke omgeving spelen hierbij een rol.  

In 2000 was nog steeds niet het ei van Columbus uitgevonden om de handhaving te laten draaien zoals het moet. De 

recente rampen in Enschede en Volendam, die met correcte handhaving wellicht voorkomen hadden kunnen worden, 

zijn hiervan de voorbeelden.  

 

 

 

 

 

De firma Haitsma aan de Kanaalweg 14 te Harlingen was in 1939 ontstaan door overname van de fa. Van Hulst. In 

de periode 1939-1960 veranderde dit bedrijf van een dakpannenfabriek naar een betonwarencentrale. Vele 

uitbreidingsvergunningen konden in het dossier van deze firma worden teruggevonden. Rond 1980 besloeg het bedrijf 

bijna het hele gebied gelegen tussen de Kanaalweg en de daarachter lopende Rijksweg N31.  

Bij de uitbreidingen in de jaren zestig en zeventig van de 20e eeuw werd het bedrijf in toenemende mate 

geconfronteerd met bezwaren van omwonenden. Hoewel er ook bezwaren waren met betrekking tot geluidhinder, 

werd voornamelijk geprotesteerd tegen het stuiven van de voor het productieproces benodigde grondstoffen als zand, 

grint en cement. Zo werden meerdere bezwaren d.d. 31 mei 1978 ingediend in verband met stofoverlast. De gemeente 

vond de bezwaren zo ernstig dat zij het bedrijf verzocht om binnen 4 weken een nieuwe aanvraag in te dienen. D.d. 30 

juni 1978 gaf het bedrijf daar gevolg aan met een nieuwe vergunningsaanvraag. Ook tegen deze aanvraag werden 

bezwaren ingediend. De vergunning werd, nadat een proef succesvol was uitgevoerd, onder voorwaarden verleend. 

Op gezette tijden werd door de gemeente nagegaan of het bedrijf zich aan de voorwaarden van de nieuwe vergunning 

hield. Na de totstandkoming van de Wet Milieubeheer kwam het bedrijf qua toezicht en handhaving op de verleende 

vergunningverlening onder de provincie te vallen. Dit was het gevolg van de grootte van het bedrijf. Bij controlebe-

zoeken, in 1989 en maar ook in 1992, van de provincie bleek dat het bedrijf niet in overeenstemming met de voor-

schriften handelde met olietanks en chemicaliën. Er ontbraken vloeistofdichte bakken terwijl van ondergrondse tanks 

geen keuringscertificaten beschikbaar waren. Vaten waren her en der op het terrein geplaatst zonder bescherming. 

Na meerdere aanschrijvingen van provinciezijde, die meerdere jaren duurde, bleek het bedrijf pas bereid om de door 

de provincie geconstateerde tekortkomingen te verhelpen. De nieuwe manier van handhaving was voor de 

ondernemer niet werkbaar. In 1994 verkocht de firma Haitsma de locaties aan Spaansen Beton. [Katern 17] 
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Figuur 21 Overzichtsfoto van het bedrijfsperceel Haitsma Betoncentrale aan de Kanaalweg te  
Harlingen rond 1960 (Noorman, 2001) 

 

Op de foto is duidelijk zichtbaar dat het bedrijf ingeklemd ligt tussen het Nieuwe Kanaal, de Oude Trekvaart en 

de Rijksweg N 31. De woningen vormen voor een deel de grens ten opzichte van de Kanaalweg. De oude 

Trekvaart is voor dit deel nog niet gedempt. De oude dakpannenfabriek van Van Hulst is nog zichtbaar op het 

terrein aanwezig .  

 

4.6     Regelgeving gerelateerd aan de onderzoeksfasen  
In deze paragraaf wordt nagegaan welke aspecten van de regelgeving van belang zijn voor de in dit onderzoek 

geformuleerde fasen (zie § 2.2) 

Aanvraagfase 

Het bedrijf moet bij een vergunningsaanvraag de voor de betreffende regeling benodigde stukken aan het 

bevoegde gezag aanbieden. Meestal komt dit (Geraedts,1988) neer op:  

• een aanvraag van de vergunning met een beschrijving van de voorgestelde activiteiten en de locatie waar de 

bedrijfsactiviteiten zijn gepland; 

• mogelijkerwijs een opgave van ingekomen bezwaren c.q. bezwaarschriften worden gevonden en soms ook 

nog de beoordeling daarvan door het bevoegde gezag; 

• proces-verbaal van de bespreking van de bezwaren; 

• besluit van een mogelijk verleende vergunning.  

 

Uit de beschrijving van de regelgeving kan wordt afgeleid dat de aanvraagfase voor een bedrijf een belangrijk 

gebeuren is. Het bedrijf moet op dat moment namelijk aantonen dat het geen hinder voor de directe 

leefomgeving zal opleveren. Als het bedrijf eenmaal op een locatie was gevestigd, dan was in veel gevallen, dit 

vooral in vroegere dagen, wel iets te regelen (in de tolerantiefase). De volgende redenen (Geraedts,1988) kunnen 

hiervoor worden aangedragen: 

• de bedrijvigheid was in veel gevallen nog niet complex; 

• de normen van de regelgeving waren nog niet helder omschreven;  

• de randvoorwaarden waren veelal beperkt tot die aspecten die voor het betreffende tijdstip van belang werd 

geacht;  

• er was gedurende de onderzoeksperiode, waarschijnlijk tot medio 20
e
 eeuw, nog sprake van 

belangenverstrengeling en een hiërarchische opbouw van de locale maatschappij.  

 

Uitbreidingsvergunning  

Voor een uitbreidingsvergunning geldt in principe dezelfde procedure als voor een aanvraagvergunning. Hierbij 

moeten min of meer dezelfde stukken worden aangeboden. Het bedrijf geeft met een uitbreidingsvergunning te 

kennen de bedrijfsactiviteit aan te willen passen of uit te breiden. Uitbreidingsvergunningen kunnen door 
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omwonenden worden aangegrepen om tegen een bedrijf dat leefomgevinghinder veroorzaakt, bezwaar aan te 

tekenen. 

Tolerantiefase 

Tijdens de tolerantiefase moet het bevoegd gezag nagaan of in het bedrijf overeenkomstig de aan de vergunning 

verbonden voorschriften wordt gewerkt. Het bevoegde gezag kan eventueel op elk moment haar 

toezichthoudende taken uitoefenen en bij ‘non-conform gedrag’ (zie § 4.5) corrigerend optreden. Daarnaast heeft 

het bevoegd gezag op grond van het ‘actualiseringbeginsel’ het recht om eenmaal verleende vergunningen op 

hun toereikendheid te toetsen. Dit laatste kan een nieuwe hinderwetaanvraag tot gevolg hebben. Er wordt 

verondersteld dat in de praktijk het aantal bedrijven dat werd verplicht tot het aanvragen van een nieuwe 

vergunning tot een enkele beperkt is gebleven. Het diende in dat geval wel de spuigaten uit te zijn gelopen.  

 

 

Figuur 22 Zicht op een gedeelte van de Zuiderhaven rond 1960 
(Bron: internetsite van de Vereniging Oud Harlngen 2004) 

 

Het bedrijfspand naast de woning met de karakteristieke gevels betreft onderzoekslocatie nummer 47a. 

Lichtendahl had op deze locatie aan de Zuiderhaven vanaf 1958 een visverwerkend bedrijf.  

 

Protestfase 

In deze onderzoeksfase wordt nagegaan hoe en in welke mate bezwaar werd aangetekend. In de regelgeving is 

meestal opgenomen, hoe het bevoegde gezag met bezwaren, maar ook met weigerachtige ondernemers moet 

omgaan. Hoe dit in de praktijk in het onderzoeksgebied uitpakte moet met behulp van deze voorbeeldstudie worden 

vastgesteld.  

 

Effectfase 

In deze fase wordt het effect van mogelijke bezwaren vastgesteld. Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om 

aanpassing van het gedrag, aanpassing van het bedrijfsproces, beëindiging van de betreffende bedrijfsactiviteiten 

dan wel sluiting van het bedrijf af te dwingen. Met behulp van deze voorbeeldstudie zal dit effect moeten worden 

vastgesteld van de in het kader van dit onderzoek te selecteren nijverheidsvormen.  

 

 

4.7 Samengevat  
In dit hoofdstuk is de ontwikkeling van de regelgeving met betrekking tot de leefomgeving toegelicht. Nadat de 

historische noodzaak tot het ontstaan van regelgeving werd geschetst, kwam de totstandkoming en verdere 

ontwikkeling van de milieuwetten aan de orde. Achtereenvolgens werden het Gewoonterecht, het Keizerlijk 

Decreet, het Koninklijk Besluit, De Fabriekswet, de Hinderwet en de Wet Milieubeheer aan de orde gesteld. 



 68

Aandacht voor de onvolkomenheden van de Hinderwet die door haar beperkte gerichtheid op voorkoming van 

hinder in de directe omgeving tekortschoot om als overallwet te dienen voor bescherming van de leefomgeving 

in brede zin. Het gevolg was dat na het groeien van het milieubesef vanaf 1970 sectorale regelgeving voor alle 

milieucompartimenten tot stand kwam. In 1994 lukte het om deze wildgroei van regelgeving in te dammen door 

deze zoveel mogelijk te bundelen in de Wet Milieubeheer. Door deze bundeling werden de milieuwetten aan een 

eenduidige procedure gekoppeld. Hierna werden de juridische aspecten betreffende het indienen van een 

bezwaarschrift toegelicht en werd met behulp van locale voorbeelden de handhaving van de milieuregelgeving 

aan de orde gesteld. In dit hoofdstuk is verder bekeken welke aspecten van de regelgeving van belang zijn voor 

de in dit onderzoek gebruikte vergunningsfasen. Naar voren kwam dat de aanvraag van een vergunning een 

belangrijk moment is om bezwaar aan te tekenen. Het bedrijf moet namelijk op dat moment aantonen dat het 

geen hinder voor de leefomgeving veroorzaakt.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




